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الهيئة العامة ل�سوق املال
قـــــرار
رقم 2011/5
ب�إ�صدار الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
ا�ستنادا �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 98/80
و�إىل املر�سوم ال�سلطانى رقم  98/82بت�أ�سي�س �شركة م�سقط للإيداع وت�سجيل الأوراق
املالية ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطانى رقم  2010/72بتعديل ا�سم �شركة م�سقط للإيداع وت�سجيل الأوراق
املالية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ  24من �أكتوبر 2010م ،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فى �ش�أن تنظيم املقا�صة والت�سوية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره .
�صـدر فى  11 :من �شعبان 1432هـ
الموافــق 13 :من يوليـــو 2011م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�ضوف ال�سعدى
رئيــ�س جملــ�س �إدارة الهيئــة العامــة ل�ســوق امل ــال
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الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فى تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للم�صطلحات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص عليه
فى قانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفيذية امل�شار �إليهما  ،كما يكون للم�صطلحات التالية
املعنى املحدد قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
ال�شركة :
�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع �ش .م .ع .م .
الع�ضو :
�أية �شركة من ال�شركات العاملة فى جمال الأوراق املالية املرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاط
الو�ساطة و�أية �شركة �أخرى مرخ�صة بالعمل فى جمال الأوراق املالية توافق عليها اللجنة .
ال�صندوق :
�صندوق �ضمان الت�سويات .
اللجنة :
اللجنة امل�شكلة لإدارة ال�صندوق .
بنك الت�سوية :
البنك الذى يتم فيه �إجراء الت�سويات املالية الناجتة عن عمليات تداول الأوراق املالية .
ح�ساب الت�سوية :
احل�ساب الذى تدفع منه امل�ستحقات وتودع فيه االلتزامات للأع�ضاء الناجتة عن تداول
الأوراق املالية لدى البنك املركزى العمانى .
ح�ساب الع�ضو :
احل�ساب الذى يلتزم الع�ضو بفتحه لأغرا�ض املقا�صة والت�سوية لدى بنك جتارى مرخ�ص
بالعمل بال�سلطنة .
اليوم :
يوم التداول بال�سوق (. )T
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املـــادة ( ) 2
لأغرا�ض �إجراء املقا�صة والت�سوية وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،يعتد باحلقوق وااللتزامات
بني البائع وامل�شرتى للأوراق املالية التى مت تداولها فى ال�سوق من تاريخ عقد ال�صفقة
املوثقة بال�سوق .
املـــادة ( ) 3
تخت�ص ال�شركة دون غريها ب�إجراء املقا�صة والت�سوية ل�صفقات التداول بهدف حتديد
�صافى حقوق والتزامات الأع�ضاء و�إمتام �إجراءات ت�سوية املراكز املالية النا�شئة عنها ونقل
ملكية الأوراق املالية وفقا لأحكام هذه الالئحة .
وتتم ت�سوية �صفقات تداول الأوراق املالية املودعة لدى ال�شركة على �أ�سا�س ت�سليم الورقة
املالية مقابل ت�سديد ثمنها .
املـــادة ( ) 4
تنتهى فرتة الت�سوية للأوراق املالية املتداولة فى ال�سوق فى اليوم الأول بعد يوم التداول
(  ) T+1بالن�سبة لل�سندات  ،وفى اليوم الثالث بعد يوم التداول (  ) T+3بالن�سبة للأ�سهم .
املـــادة ( ) 5
لل�شركة فى حالة ال�ضرورة بعد موافقة ال�سوق القيام بالآتى :
 - 1ت�أجيل �أو تقدمي تاريخ الت�سوية املالية فيما بني الو�سطاء بعد �أو قبل املدة املحددة
فى املادة ال�سابقة  ،على �أن تبقى �إجراءات الت�سوية ال�سهمية مرتبطة ب�إجراءات
الت�سوية املالية .
 - 2ال�سماح بالقيام ب�إجراءات الت�سوية املالية خارج نطاق ح�ساب الت�سوية بناء على
طلب طرفى ال�صفقة و�أن يرفق بالطلب امل�ستندات التى حتددها ال�شركة .
املـــادة ( ) 6
لأغرا�ض �إمتام الت�سوية املالية للعمليات الناجتة عن تداول الأوراق املالية فى نظام
التداول  ،يجب على كل ع�ضو فتح ح�ساب لدى �أى بنك جتارى مرخ�ص فى ال�سلطنة
وي�سمى ح�ساب الع�ضو  ،ويفو�ض فيه البنك بتحويل �صافى االلتزامات امل�ستحقة عليه
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وال�سحب من احل�ساب �أو الإيداع فيه فى حدود املبالغ التى ترد فى ك�شف الت�سوية ال�صادر
من ال�شركة عن العمليات التى قام الع�ضو بتنفيذها  ،ويكون ح�ساب الع�ضو حتت ت�صرف
البنك طبقا للنموذج املعتمد من ال�شركة .
املـــادة () 7
يحق لل�شركة فى حالة اكت�شاف خط�أ فى حتويل مبلغ الت�سوية حل�ساب الع�ضو �إ�شعار البنك
التجارى بت�صحيح اخلط�أ الوارد مبا�شرة دون احلاجة �إىل الرجوع للع�ضو وفق الإجراءات
التى حتددها ال�شركة .
املـــادة ( ) 8
تلتزم ال�شركة مبا ي�أتى :
 - 1فتح ح�ساب لدى البنك املركزى العمانى لأغرا�ض الت�سويات املالية اليومية بني
الأع�ضاء يطلق عليه ح�ساب الت�سوية يكون ر�صيده فى نهاية كل يوم �صفرا  ،وفق
االتفاقية املوقعة بني ال�شركة وبنك الت�سوية .
 - 2احلفاظ على �سرية البيانات اخلا�صة بالتداول امل�ستلمة من ال�سوق وعدم �إف�شائها
وعدم ا�ستخدامها �إال للغر�ض الذى �سلمت من �أجله .
 - 3ت�أمني املخاطر الناجمة عن الأخطاء املتعلقة بعمليات املقا�صة والت�سوية .
الف�صل الثانى
الت�سوية ال�سهمية
املـــادة ( ) 9
 - 1يــزود ال�ســوق ال�شرك ــة مبعلومــات التــداول اليومــى �إلكرتونيــا مت�ضمن ــة كافـ ــة
العمليات املنفذة فى ال�سوق وذلك فور انتهاء جل�سة التداول على �أن يت�ضمن
امللف املعلومات والبيانات التى حتددها ال�شركة .
 - 2على ال�شركة مراجعة ال�سوق فى حالة وجود نق�ص �أو خط�أ فى املعلومات والبيانات
�أو خمالفتها للنظم والقوانني املعمول بها .
وتعترب املعلومات نهائية بكل ما تت�ضمنه من حقائق بعد ت�صحيحها .
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املـــادة ( ) 10
تلتزم ال�شركة بعد ا�ستالم بيانات التداول النهائية من ال�سوق بتزويد كل ع�ضو باملعلومات
اخلا�صــة بالعمليات املنفذة بوا�سطته  ،وذلك قبل نهاية ي ــوم التداول ح�سب الآلية املعتمدة ،
كم ــا تلتــزم ال�شركة بتزويد احلافظ الأمني باملعلومــات اخلا�ص ـ ــة بعمـ ــالئه ح�سـ ــب الآليـ ـ ــة
املعتمدة .
وعلى احلافظ الأمني ح�سب الإجراءات املتفق عليها مع ال�شركة واملعتمدة من الهيئة ،
ت�أكيد قبول ال�صفقات املنفذة فى موعد �أق�صاه ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم الأول بعد
يوم التداول (  ) T+1بالن�سبة لل�سندات  ،وال�ساعة التا�سعة والن�صف من �صباح اليوم الثانى
بعد يوم التداول (  ) T+2بالن�سبة للأ�سهم  ،ويعترب عدم الت�أكيد مبثابة قبول لل�صفقات
املنفذة .
املـــادة ( ) 11
للع�ضو طلب ت�صحيح بيانات ال�صفقات املنفذة فى يوم التداول(  ) Tمقابل �سداد ()20
ع�شرين رياال عمانيا لل�شركة عن كل �صفقة وبحد �أق�صى ( )200مائتا ريال عمانى لكل
ورقة مالية  ،على �أن يقدم الطلب فى مدة �أق�صاها نهاية اليوم الأول من تاريخ تنفيذ
ال�صفقة املطلوب تعديلها بالن�سبة للأ�سهم (  ، ) T+1وال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم
الأول من تاريخ تنفيذ ال�صفقة بالن�سبة لل�سندات ( . ) T+1
وعلى ال�شركة �إجراء الت�صحيح الالزم وفق ال�ضوابط التى ت�ضعها ال�سوق وتعتمدها الهيئة .
املـــادة ( ) 12
ت�سجل ملكية الأوراق املالية بناء على بيانات التداول النهائية الواردة من ال�سوق � ،شريطة
قيام الع�ضو امل�شرتى ب�سداد ثمن الأوراق املالية امل�شرتاة فى املواعيد املحددة .
الف�صل الثالث
ال�صفقات املعلقة
املـــادة ( ) 13
تعترب ال�صفقة معلقة فى حال عدم اكتمالها �أو ت�سويتها وذلك فى �أى من احلاالت الآتية :
�أ  -عجز فى ر�صيد الأوراق املالية القابلة للتداول :
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� - 1إذا كان عدد الأوراق املالية امل�سجلة فى ح�ساب العميل البائع عند تنفيذ
ال�صفقة ال يكفى لتنفيذ عملية البيع .
� - 2إذا كانت الأوراق املالية املباعة مرهونة �أو حمجوزا عليها �أو مقيدة ب�أى قيد
مينع الت�صرف فيها .
� - 3إذا مت بيع الأوراق املالية قبل �إجراء تفوي�ض من خالل نظام احلجز
(. )AUTHORIZATION
 - 4ال�صفقات املرفو�ضة من احلافظ الأمني .
ب �	-إذا كانت ال�صفقة خمالفة لأحكام القوانني �أو الأنظمة املتعلقة بن�سبة متلك غري
العمانيني للأوراق املالية �أو بتجاوز ن�سب التملك املحددة .
ج �	-أية �أ�سباب �أو حاالت �أخرى ت�ؤدى �إىل عدم اكتمال ال�صفقات املنفذة .
املـــادة ( ) 14
تقوم ال�شركة ب�إعالم الع�ضو بال�صفقات املعلقة اخلا�صة به فى نهاية يوم التداول( )Tوفق
النموذج املعتمد لديها  ،ويتعني على الع�ضو ت�صحيح �أ�سباب التعليق فى موعد �أق�صاه اليوم
الأول بعد يوم التداول(  ) T+1بالن�سبة لل�سندات  ،واليوم الثانى بعد يوم التداول( ) T+2
بالن�سبة للأ�سهم .
املـــادة ( ) 15
� - 1إذا كانت ال�صفقة معلقة لوجود عجز فى ر�صيد الأوراق املالية القابلة للتداول ،
فيجب على الع�ضو البائع اتخاذ الإجراءات الالزمة لتغطية العجز فى ر�صيد
عميله خالل الفرتة املحددة فى املادة ( )14من هذه الالئحة .
�	- 2إذا مل يلتزم الع�ضو بتغطية العجز وفق البند ال�سابق  ،تقوم ال�شركة بطلب من
ال�صندوق باتخاذ الإجراءات الالزمة لتغطية العجز فورا وفى مدة �أق�صاها �سبعة
�أيام تداول من تاريخ تنفيذ ال�صفقة املعلقة .
 - 3تعترب ال�صفقة ملغاة �إذا تعذر على ال�صندوق تغطية العجز فى الأوراق املالية
نيابة عن الع�ضو البائع خالل املدة املحددة فى البند ال�سابق  ،وتتم �إعادة ثمن
الأوراق املالية امل�شرتاة للع�ضو امل�شرتى نيابة عن عميله  ،ويلتزم الع�ضو البائع
بتعوي�ض الع�ضو امل�شرتى عن الأ�ضرار املرتتبة على هذا الإلغاء وفق الآليات
وال�ضوابط التى ت�ضعها ال�سوق وتعتمدها الهيئة .
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 -4يتحمل الع�ضو البائع �أثمان الأوراق املالية امل�شرتاة وما يرتتب عليها من اختالف
فى الأ�سعار وعموالت و�أية نفقات �أخرى  ،كما يتحمل جميع الأ�ضرار التى تلحق
بالع�ضو امل�شرتى مبا فى ذلك الأرباح النقدية املوزعة �أو الأوراق املالية املجانية
�أو حرمانه من حق االكتتاب �أو �أى حقوق �أخرى  ،ويحق للع�ضو البائع الرجوع
�إىل العميل ال�سرتداد هذه الأموال .
 - 5يحق لل�شركة �أن ت�ستوفى من الع�ضو البائع ما ي�أتى :
�أ  -فروقات الأ�سعار والتى متثل الفرق نق�صا فى قيمة التغطية عن قيمة البيع .
ب  -مبلغ مقداره واحد فى املائة من القيمة ال�سوقية فى يوم التداول( )Tلعدد
الأوراق املالية املطلوب تغطيتها وذلك مبا ال يقل عن ( )50خم�سني رياال
عمانيا وال يجاوز (� )2000ألفى ريال عمانى للورقة املالية الواحدة .
املـــادة ( ) 16
�إذا كانت ال�صفقة معلقة ب�سبب جتاوز ن�سبة التملك فى الورقة املالية التى جرى عليها
التعامل عن الن�سبة التى ين�ص عليها القانون �أو النظام الأ�سا�سى لل�شركة  ،فيجب على
الع�ضو امل�شرتى الت�صرف فى الأوراق املالية الزائدة عن الن�سبة امل�سموح بها .
املـــادة ( ) 17
مع مراعاة حكم املادة ( )15من هذه الالئحة  ،وفى حال تعذر ت�صحيح ال�صفقة املعلقة
خالل (� )7سبعة �أيام  ،يلتزم مدير عام ال�سوق �إلغاء ال�صفقة دون الإخالل بحقوق الأطراف
ذات العالقة .
املـــادة ( ) 18
تتقا�ضى ال�شركة من الع�ضو املت�سبب عن كل �صفقة معلقة مبلغا مقداره ( )10ع�شرة
رياالت عمانية عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول ( )Tوحتى تاريخ ت�صحيح �أ�سباب تعليق
ال�صفقة .
املـــادة ( ) 19
يجب على الع�ضو ت�سديد املطالبات املالية لل�شركة واملتعلقة بال�صفقات املعلقة فى مدة
�أق�صاها ( )15يوم عمل من تاريخ املطالبة  ،وفى حالة الت�أخر فى ال�سداد عن هذه املدة يزاد
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مبلغ املطالبة عن كل يوم ت�أخري بواقع ( )%1من �أ�صل املطالبة وبحد �أق�صى ( )15يوما ،
ويحق لل�شركة بعدها �أن تطلب من ال�سوق �إيقاف اخلدمات املقدمة للع�ضو .
الف�صل الرابع
الت�سويات املالية
املـــادة ( ) 20
تهدف الت�سوية املالية �إىل �ضمان تنفيذ االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات تداول
الأوراق املالية املقيدة بال�سوق جلميع عمليات التداول فى يوم الت�سوية من خالل ال�شركة .
املـــادة ( ) 21
تقوم ال�شركة بتزويد كل من الع�ضو والبنك التجارى بالت�سوية املالية وفق الآلية املعتمدة
لديها بك�شف يحدد فيه �صافى االلتزامات وامل�ستحقات لكل ع�ضو عن عملياته التى متت
فى يوم التداول ( )Tوذلك قبل بدء التداول فى اليوم الأول بعد يوم التداول( ) T+1
ح�سب النموذج املعتمد .
املـــادة ( ) 22
		- 1يقوم الع�ضو  -بوا�سطة البنك التجارى املعنى بالت�سوية  -ب�إيداع مبلغ الت�سوية
امل�ستحق عليه فى ح�ساب الت�سوية فى املوعد الذى حتدده ال�شركة .
 - 2تلتزم ال�شركة ب�إمتام عملية الت�سوية املالية فى موعد �أق�صاه ال�ساعة احلادية
ع�شرة من �صباح اليوم الأول بعد يوم التداول (  ) T+1بالن�سبة لل�سندات واليوم
الثالث بعد يوم التداول(  ) T+3بالن�سبة للأ�سهم وذلك خ�صما من ح�ساب
الت�سوية حل�سابات الأع�ضاء امل�ستحقني .
املـــادة ( ) 23
يعد الع�ضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه �إذا مل يقم بدفع املبالغ امل�ستحقة عليه حل�ساب
الت�سوية فى املوعد املحدد  ،وعلى ال�شركة �إ�شعار ال�صندوق فورا بذلك  ،ويحل ال�صندوق
حمله فى الوفاء بتلك االلتزامات .
ويقوم ال�صندوق بتحويل املبلغ الذى تخلف الع�ضو عن دفعه �إىل ح�ساب الت�سوية .
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الف�صل اخلام�س
�صندوق �ضمان الت�سويات
املـــادة ( ) 24
ين�ش ـ�أ �صنـدوق ي�سمــى " �صنـدوق �ضمـان الت�سويــات " ويتمتــع بال�شخ�صيــة االعتباريــة
واال�ستقــالل املاىل والإدارى  ،ويهــدف �إىل �ضمـان �إتـ ــمام ت�سـوية عمليات التداول فى وقتها ،
وي�ضم ال�صندوق فى ع�ضويته جميع ال�شركات العاملة فى جمال الأوراق املالية املرخ�ص
لها بن�شاط الو�ساطة  ،ويجوز للجنة منح ع�ضوية ال�صندوق ل�شركات �أخرى مرخ�صة
بالعمل فى جمال الأوراق املالية .
املـــادة ( ) 25
تقت�صر م�س�ؤولية ال�صندوق على الوفاء بااللتزامات النا�شئة عن التعامل فى الأوراق املالية
التى يتم �إجراء عمليات املقا�صة والت�سوية عنها بال�شركة وفقا ملا ي�أتى :
 - 1تغطية العجز النقدى الناجت عن تخلف الع�ضو امل�شرتى عن ال�سداد .
 - 2تغطية العجز فى الأوراق املالية الناجت عن تخلف الع�ضو البائع عن الت�سليم .
املـــادة ( ) 26
�أ  -تتوىل �إدارة ال�صندوق والإ�شراف على �ش�ؤونه جلنة يتم ت�شكيلها بقرار من مدير
عام ال�شركة برئا�سة ممثل عن ال�شركة وع�ضوية كل من :
 ممثل عن الهيئة . ممثل عن ال�سوق . ممثل ثان عن ال�شركة . ع�ضوين من ال�شركات العاملة فى جمال الأوراق املالية ويتم تر�شيحهما منجمعية ال�شركات العاملة فى جمال الأوراق املالية .
ب  -ت�شكل اللجنة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ويحدد فى قرار الت�شكيل نائب
للرئي�س و�أمني ل�سر اللجنة  ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فى حال غيابه ،
كما يحدد القرار مكاف�آت وبدل ح�ضور جل�سات الأع�ضاء و�أمني ال�سر .
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ج  -تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب رئي�سها  ،ويتوىل �أمني ال�سر القيام
بتوجيه الدعوة لعقد االجتماعات و�إعداد املحا�ضر واملرا�سالت الالزمة ومتابعة
تنفيذ قراراتها  ،و�أية �أعمال �أخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة .
د 	-ال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا �إال �إذا ح�ضر االجتماع ثالثة �أع�ضاء على الأقل
على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه  ،وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية
الن�سبية  ،وفى حال ت�ساوى الأ�صوات يرجح اجلانب الذى منه رئي�س االجتماع .
املـــادة ( ) 27
تخت�ص اللجنة بالقيام باملهام الآتية :
 -1اعتماد ال�سيا�سات العامة لإدارة ال�صندوق .
� - 2ضمان ا�ستخدام �أموال ال�صندوق فى الأغرا�ض التى �أ�س�س من �أجلها  ،وا�ستثمار
�أمواله فى الأوجه املحددة فى هذه الالئحة .
 - 3فتح ح�سابات با�سم ال�صندوق لدى البنوك تودع فيها �أر�صدة ال�صندوق ومنح
التفوي�ضات على هذه احل�سابات نيابة عن ال�صندوق .
� - 4إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خماطر ال�صندوق �إذا ارت�أت �أهمية ذلك .
�	- 5إ�صدار التعليمات للبنوك املودعة فيها مبالغ ال�صندوق ب�سحب الأموال من ح�ساب
ال�صندوق فى حدود مبالغ العجز لإمتام عملية الت�سوية املالية بني الأع�ضاء .
 - 6متابعة حت�صيل م�ستحقات ال�صندوق لدى الأع�ضاء وغريهم    .
 - 7بيع �أو ت�سييل �أى من �أ�صول ال�صندوق مبا يخدم م�صلحة ال�صندوق .
 - 8االقرتا�ض �أو احل�صول على ت�سهيالت ائتمانية ل�سداد التزامات الت�سويات
ب�ضمان �أ�صول ال�صندوق ويتحمل كل ع�ضو تكلفة ما يخ�صه من هذه القرو�ض .
 - 9تقدمي �أية مقرتحات تراها منا�سبة لتطوير عمل ال�صندوق  ،وعر�ضها على
اجلهات املعنية لالعتماد .
 - 10تعيني الكادر الوظيفى امل�ؤهل والالزم لإدارة ال�صندوق والقيام بالأعمال املرتبطة به .
� - 11سداد امل�صاريف الإدارية لل�صندوق .
 - 12حتديد املبالغ امل�ستحقة على الأع�ضاء املتخلفني عن �سداد التزاماتهم التى قام
ال�صندوق بتغطيتها نيابة عنهم .
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ويجوز للجنة تفوي�ض �أى من �صالحياتها لرئي�سها �أو لأى من �أع�ضائها  ،كما يجوز
للجنة اال�ستعانة ب�أ�صحاب اخلربة فى القيام ببع�ض اخت�صا�صاتها  ،فيما عدا الإ�شراف
على ال�صندوق .
املـــادة ( ) 28
يجب على كل ع�ضو بال�صندوق االلتزام بالآتى :
 - 1امل�ساهمة فى ر�أ�س مال ال�صندوق بن�سبة  %5من ر�أ�س ماله املدفوع على �أن ال يقل
عن ( )45.000خم�سة و�أربعني �ألف ريال عمانى وال يزيد على ( )135.000مائة
وخم�سة وثالثني �ألف ريال عمانى  ،وعلى الع�ضو فى حالة زيادة ر�أ�س ماله دفع
م�ساهمته الإ�ضافية املرتتبة على هذه الزيادة .
 - 2امل�ساهمة الإ�ضافية التى حتددها اللجنة .
املـــادة ( ) 29
على اللجنة مراجعة وتقييم كفاية ر�أ�س مال ال�صندوق كل ( )3ثالثة �أ�شهر فى �ضوء
املخاطر اخلا�صة بكل ع�ضو وفقا للمعايري وال�ضوابط التى ت�ضعها اللجنة وتوافق عليها
الهيئة .
املـــادة ( ) 30
�إذا كان املبلغ الذى دفعه ال�صندوق نيابة عن الع�ضو املتخلف وفقا للمادة ( )23من هذه
الالئحة  ،ي�ساوى �أو يقل عن قيمة م�ساهمته فى ال�صندوق فيتم خ�صم كامل املبلغ من
م�ساهمة الع�ضو بال�صندوق .
�أما �إذا كان املبلغ املدفوع يزيد على قيمة م�ساهمته فى ال�صندوق  ،فيحق لل�صندوق اتخاذ
الإجراءات الآتية :
 - 1خ�صم املبالغ املدفوعة عن الع�ضو من م�ساهمته بال�صندوق .
 - 2متلك ال�صندوق للأوراق املالية امل�شرتاة التى مل يقم الع�ضو بدفع قيمتها وذلك
ح�سب البيانات وامل�ستندات التى يقدمها لل�صندوق .
املـــادة ( ) 31
 - 1يقوم ال�صندوق ب�إعالم الع�ضو املتخلف عن ال�سداد ب�أنه قد حل حمله فى �سداد
التزاماته املرتتبة على تغطية العجز النقدى �أو العجز فى الأوراق املالية ،
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ومطالبته بتغطيتها ل�صالح ال�صندوق خالل مدة �أق�صاها ال�ساعة التا�سعة من
�صباح اليوم التاىل ليوم ال�سداد .
� - 2إذا تخلف الع�ضو عن املوعد املحدد لل�سداد ومل يقم العميل بدفع قيمة الأوراق
املالية املحالة �إىل ال�صندوق  ،تقوم ال�سوق بتكليف �أحد الأع�ضاء ببيع الأوراق
املالية امل�سجلة با�سم ال�صندوق وتوريد ح�صيلة البيع حل�ساب ال�صندوق  ،على �أن
يتم حتميل الع�ضو املتخلف �أية فروق تنتج عن ذلك ل�صالح ال�صندوق  ،وتعود
لل�صندوق �أية �أرباح قد تنتج عن عملية البيع وكذلك �أية �أرباح �أو عوائد ت�ستحق
للأوراق املالية خالل فرتة ت�سجيلها با�سم ال�صندوق .
 - 3يتحمل الع�ضو املتخلف عن ال�سداد عن كل يوم ت�أخري االلتزامات املالية الناجتة
عن مبلغ العجز والتى حتددها اللجنة وتعتمدها الهيئة  ،وحت�صل جميع تلك
املبالغ ل�صالح ال�صندوق .
املـــادة ( ) 32
�إذا مل يلتزم الع�ضو املتخلف ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه لل�صندوق فى املوعد املحدد  ،تقوم
ال�سوق بناء على طلب من ال�صندوق ب�إيقاف الع�ضو عن التداول حتى �سداد التزاماته ،
ولل�صندوق كذلك التن�سيق مع ال�شركة لوقف خدماتها عن الع�ضو املتخلف .
املـــادة ( ) 33
يتم ا�ستثمار �أموال ال�صندوق مبا يحقق املحافظة عليها وتنميتها وزيادتها وذلك فى �أوجه
اال�ستثمار الآتية :
 - 1الودائع امل�صرفية .
 - 2ال�سنـ ــدات .
� - 3أية �أدوات متويل �أخرى ق�صرية ومتو�سطة الأجل وعالية ال�سيولة .
ويتم اتخاذ قرار اال�ستثمار من قبل اللجنة بعد ا�ستعرا�ض البدائل املنا�سبة املتاحة  ،وعليها
الرتكيز على عن�صرى ال�سيولة واملخاطرة ب�صفة �أ�سا�سية عند االختيار من بني البدائل
املتاحة ومراعاة �ضمان وجود ال�سيولة الكافية بال�صندوق ل�سداد �أية مطالبة ترد �إليه .
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املـــادة ( ) 34
تعد قوائم مالية لل�صندوق م�ستقلة عن ح�سابات ال�شركة  ،ويتم تدقيقها من قبل ذات
مراقب احل�سابات اخلارجى املعني ملراجعة ح�سابات ال�شركة .
املـــادة ( ) 35
تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق من الأول من يناير وتنتهى فى  31من دي�سمرب من كل عام .
املـــادة ( ) 36
يتم فى نهاية كل �سنة مالية توزيع العائد ب�إ�ضافته �إىل م�ساهمات الأع�ضاء بال�صندوق مبا
يتنا�سب مع احل�ص�ص النقدية لكل ع�ضو بالن�سبة لإجماىل امل�ساهمات فى ال�صندوق .
وللجنة تقرير توزيع العائد نقديا على الأع�ضاء �إذا كان الو�ضع املاىل لل�صندوق ي�سمح
بذلك .
املـــادة ( ) 37
يحق للع�ضو ا�ستالم �صافى حقوقه فى ال�صندوق خالل ( )90ت�سعني يوما من انتهاء تاريخ
ع�ضويته فى ال�سوق بعد الوفاء بجميع االلتزامات املرتتبة عليه جتاه ال�سوق وال�صندوق
والهيئة وال�شركة .
الف�صل ال�ساد�س
حتويل ملكية الأوراق املالية امل�ستثناة من نظام التداول
املـــادة ( ) 38
تتوىل ال�شركة حتويل ملكية الأوراق املالية للعمليات التالية امل�ستثناة من التداول :
 - 1التحويالت الإرثية .
 - 2التحويالت العائلية .
 - 3التحويالت بني احل�سابات التى تعود لذات ال�شخ�ص .
 - 4التحويالت الداخلية .
 - 5حتويالت �إعادة �شراء ال�سندات( )REPO
 - 6حتويالت �شهادات الإيداع الدولية( ) ADR \ GDR
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 - 7حتويالت الأوراق املالية بني �أمناء احلفظ .
 - 8حتويالت الإدراج امل�شرتك .
 -9التحويالت اخلا�صة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية .
 -10التحويالت اخلا�صة بق�سمة الأوراق املالية ذات امللكية امل�شرتكة .
 -11التحويالت اخلا�صة بت�صحيح �أخطاء االكتتاب .
 -12التحويالت اخلا�صة بهبة الأوراق املالية �إىل اجلهات اخلريية �أو االجتماعية
امل�سجلة لدى اجلهات الر�سمية .
 -13التحويالت اخلا�صة بالو�صية بالأوراق املالية .
 -14التحويالت املرتتبة على االندماج .
� -15أية حتويالت �أخرى  ،يتم تنفيذها خارج نظام التداول �شريطة موافقة الهيئة عليها .
ويجرى التحويل وفق النماذج التى ت�ضعها ال�شركة  ،على �أن حتدد بها البيانات وامل�ستندات
الالزم تقدميها لإمتام عملية التحويل .
املـــادة ( ) 39
ال يجوز حتويل ملكية الأوراق املالية فى التحويالت امل�ستثناة �إال بعد التثبت من ملكية
الأوراق املالية املراد حتويلها .
املـــادة ( ) 40
التحويالت الإرثية :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حاالت حتويل ملكية الأوراق املالية من املتوفى �إىل
ورثته ال�شرعيني ح�سب احل�ص�ص الإرثية الواردة فى وثيقة ح�صر الورثة  ،على
�أن تقدم من �أ�صحابها �أو من ميثلهم قانونا .
	- 2ال يجوز حتويل الأوراق املالية من ح�ساب املورث �إىل ح�ساب م�شرتك �إال فى حال
تعذر فتح ح�سابات �شخ�صية جديدة للورثة  ،ويقت�صر التعامل باحل�ساب امل�شرتك
على عمليات البيع .
 - 3ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0٫0003
ثالثة من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية التى �آلت �إىل الورثة
وت�ؤخذ من طرف واحد فقط ( الورثة )  ،على �أال تقل عن ريال عمانى واحد لكل
عملية حتويل .
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املـــادة ( ) 41
التحويالت العائلية :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حاالت حتويل ملكية الأوراق املالية ما بني الأب
والأم والأوالد والزوج والزوجة .
 -2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0٫0005
خم�سة من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من كل طرف ،
على �أال تقل عن ريالني عمانيني لكل عملية حتويل .
املـــادة ( ) 42
التحويالت بني احل�سابات التى تعود لذات ال�شخ�ص :
 - 1تتمثل هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية التى تتم بني ح�سابات
امل�ساهمني وح�ساباتهم حتت �إدارة العهدة لدى ال�شركات املرخ�صة بال�سلطنة
ب�إدارة ح�سابات العهدة  ،وكذلك حتويل الأوراق املالية ما بني ح�سابات تعود لذات
ال�شخ�ص .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ريال عمانى واحد
عن كل عملية حتويل .
املـــادة ( ) 43
التحويالت الداخلية :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية بني امل�ؤ�س�سة الفردية ومالكها .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0 ٫0015
واحد ون�صف من الألف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية املحولة لكل عملية ،
على �أال تقل عن ( )2.5ريالني عمانيني ون�صف من كل طرف عن كل عملية .
املـــادة ( ) 44
حتويالت �إعادة �شراء ال�سندات ( : ) REPO
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية �سندات التنمية احلكومية بني
ح�سابات البنوك التجارية وح�ساب البنك املركزى  ،ومن و�إىل ح�سابات البنوك
التجارية اخلا�صة بعمليات �إعادة �شراء ال�سندات .
- 15 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()940

 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0.00005
خم�سة من مائة �ألف من القيمة ال�سوقية لل�سندات املحولة وت�ؤخذ من مقدم
الطلب وبحد �أق�صى ( )500ريال عمانى  ،وعلى �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت
عمانية عن كل عملية .
املـــادة ( ) 45
حتويالت �شهادات الإيداع الدولية( : )ADR \GDR
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية من و�إىل ح�ساب اجلهة
التى تدير عمليات تداول . ADR \GDR
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0.001
واحد من الألف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من مقدم الطلب
وعلى �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عمانى  ،عن كل عملية .
املـــادة ( ) 46
حتويالت الأوراق املالية بني �أمناء احلفظ :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية ما بني ح�سابات امل�ساهم
امل�سجلة حتت ح�ساب احلافظ الأمني بال�سلطنة �إىل حافظ �أمني �آخــر �أو من
احلافظ الأمني بال�سلطنة �إىل ا�سمه ال�شخ�صى .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0٫0006
�ستة من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من مقدم
الطلب وعلى �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية .
املـــادة ( ) 47
حتويالت الإدراج امل�شرتك :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية من و�إىل ح�سابات
الإدراج امل�شرتك .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة ح�سب اتفاقية الإدراج .
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املـــادة ( ) 48
التحويالت اخلا�صة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية بناء على �أمر قا�ضى
التنفيذ من ح�ساب املنفذ �ضده �إىل ح�ساب طالب التنفيذ .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0٫001
واحد مـن الألــف من القيمـ ــة ال�سوقيـ ــة للأوراق املالي ــة وت�ؤخــذ من طــرف واحـد
( طالب التنفيذ ) وعلى �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية .
املـــادة ( ) 49
التحويالت اخلا�صة بق�سمة الأوراق املالية ذات امللكية امل�شرتكة :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية من احل�سابات ذات
امللكية امل�شرتكة �إىل احل�سابات ال�شخ�صية للم�ساهمني .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0٫0005
خم�سة من ع�شرة الآف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من كل طرف
وعلى �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية .
املـــادة ( ) 50
التحويالت اخلا�صة بت�صحيح �أخطاء االكتتابات :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية لأغرا�ض ت�صحيح
�أخطاء عملية االكتتابات .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة بن�سبة ( )0٫001واحد
من الألف من القيمـة ال�سوقيــة للأوراق املاليـ ــة وت�ؤخذ من مقـ ــدم الطلب على
�أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية .
املـــادة ( ) 51
التحويالت اخلا�صة بهبة الأوراق املالية �إىل اجلهات اخلريية �أو االجتماعية امل�سجلة لدى
اجلهات الر�سمية :
تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية من ح�سابات امل�ساهمني �إىل
ح�سابات اجلهات اخلريية �أو االجتماعية امل�سجلة لدى اجلهات الر�سمية .
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املـــادة ( ) 52
التحويالت اخلا�صة بالو�صية بالأوراق املالية :
 - 1تنح�صر هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية من ح�سابات امل�ساهمني
�إىل املحال �إليهم ح�سب الو�صية املعتمدة من اجلهة املعنية .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ن�سبة ()0٫001
واحد من الألف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من املو�صى له وعلى
�أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية .
املـــادة ( ) 53
التحويالت املرتتبة على االندماج :
 - 1تتمثل هذه التحويالت فى حتويل ملكية الأوراق املالية التى تتم بني ح�سابات
ال�شركات املندجمة �أو ال�شركات الناجتة عن االندماج .
 - 2ت�سدد فى مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهى ( )1ريال عمانى
واحد عن كل عملية حتويل .
الف�صل ال�سابع
�إجراءات املقا�صة والت�سوية بني الو�سطاء والعمالء
املـــادة ( ) 54
على الع�ضو امل�شرتى �أن يقوم ب�إ�صدار فواتري ال�شراء قبل بداية جل�سة التداول التالية
وت�سلم هذه الفواتري للعمالء وفقا ملا يرد فى ا�ستمارة فتح احل�ساب  ،ويجب �أن حتتوى
فواتري ال�شراء على ما ي�أتى :
 - 1ا�سم اجلهة امل�صدرة للأوراق املالية وعدد الأوراق املالية امل�شرتاة و�سعر الورقة
املالية والقيمة الإجمالية والقيمة ال�صافية وفوائد ال�سندات وتاريخ ال�شراء من
واقع ال�صفقات املنفذة .
 - 2العمولة امل�ستحقة للع�ضو امل�شرتى .
 - 3رقم الت�سل�سل .
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املـــادة ( ) 55
 - 1يجب على العميل امل�شرتى ت�سديد قيمة الأوراق املالية امل�شرتاة قبل �أو خالل
فرتة الت�سوية مبوجب �شيك �أو حتويل م�صرفى  ،ويجوز له ت�سديد املبلغ نقدا
�إذا كانت القيمة ال تتجاوز ( ) 200مائتى ريال عمانى .
 - 2يجب �أن يحرر الع�ضو امل�شرتى �سند قب�ض ل�صالح العميل امل�شرتى بقيمة املبالغ
التى ت�سلمها منه .
 - 3يحظر على الع�ضو امل�شرتى قبول �شيكات م�ؤجلة الدفع م�سحوبة على عمالئه
�أو مظهرة منهم ل�صاحله �أو قبول �أية �ضمانات �أخرى ت�سديدا للعمليات املنفذة ،
كما ال يجوز له القيام بعمليات متويل �شراء الأوراق املالية ل�صالح عمالئه ما مل
يكن مرخ�صا له بذلك .
	- 4ال يجوز للعميل امل�شرتى �أن يبيع الأوراق املالية امل�شرتاة ل�صاحله قبل �سداد
قيمتها للع�ضو امل�شرتى �إال عن طريق ذات الع�ضو امل�شرتى .
 - 5يتعني على الع�ضو امل�شرتى �إعالم ال�شركة و�صندوق �ضمان الت�سويات فى حال
وقوعه فى ارتباك ماىل ب�أ�سماء امل�ستثمرين املعادة �أو املرجتعة �شيكاتهم لعدم
وجود ر�صيد كاف فى ح�ساباتهم لدى البنوك .
املـــادة ( ) 56
على الع�ضو البائع �أن يقوم ب�إ�صدار فواتري البيع قبل بداية جل�سة التداول التالية وت�سلم
هذه الفواتري للعمالء ح�سب االتفاق فى ا�ستمارة فتح احل�ساب  ،ويجب �أن حتتوى الفواتري
على ما ي�أتى :
 - 1ا�سم اجلهة امل�صدرة للأوراق املالية وعدد الأوراق املالية املباعة و�سعر الورقة
املالية والقيمة الإجمالية والقيمة ال�صافية وفوائد ال�سندات وتاريخ البيع من
واقـع ال�صفقات املنفذة .
 - 2العمولة امل�ستحقة للع�ضو البائع .
 - 3رقم الت�سل�سل .
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املـــادة ( ) 57
 - 1على الع�ضو البائع القيام بدفع �صافى �أثمان الأوراق املالية املباعة للعميل
البائع مبا�شرة � ،أو من ينوب عنه مبوجب وكالة ر�سمية وذلك بوا�سطة �شيكات
�أو حتويالت م�صرفية تعادل القيمة ال�صافية لفواتري البيع ال�صادرة عنه بحيث
ت�صدر با�سم امل�ستفيد الأول فقط وذلك بعد فرتة الت�سوية مبا�شرة .
ويجوز للع�ضو البائع �أن يقوم بت�سديد �صافى �أثمان الأوراق املالية املباعة نقدا
�إذا مل تتجاوز �أثمان الأوراق املالية املباعة مبلغ ( )200مائتى ريال عمانى .
 - 2يحظر على الع�ضو البائع حترير �شيكات م�ؤجلة م�سحوبة عليه �أو مظهرة منه
ل�صالح عمالئه مقابل الأوراق املالية التى مت بيعها .
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